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Corona-restriktionerne ophæves helt
Fra den 1. september bortfalder alle corona-restriktioner for vores vedkommende. Dvs. der ikke længere er krav om coronapas, ingen bestemmelser om
afstand mellem deltagerne eller krav om et bestemt antal kvadratmeter pr. deltager.
Bortfaldet af restriktioner betyder, at der fra 1. september igen er åbent for omklædning og bad på Kildegården 6.
Restriktionerne er væk, men vi skal fortsat være forsigtige. Det er stadig
RÆMs linje, at vi - ikke mindst af hensyn til de mest sårbare af vores medlemmer - gør alt for at vores aktiviteter foregår på mest betryggende vis.
Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd er også de råd, vi følger i RÆM - vi fastholder de gode vaner:
1. Bliv vaccineret
2. Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
3. Hold afstand
4. Luft ud og skab gennemtræk
5. Vask dine hænder tit og brug håndsprit
6. Gør rent, særlig overflader som mange rører ved
Covid-19 og dens varianter er fortsat en smitterisiko, og vi forventer, at alle ledere og aktive medlemmer i RÆM er vaccinerede og bliver testet, hvis man
har symptomer.
Skulle smitten igen opstå på vores hold, skal man straks informere sin holdleder.

Vi er mange - og vi bliver igen flere
Corona-perioden betød naturligvis, at nogle medlemmer meldte sig ud af
RÆM, og samtidig stoppede tilgangen af nye, men alene de to seneste måneder er medlemstallet øget med 63 nye medlemmer - sådan at vi nu er 2.715
aktive medlemmer. Til sammenligning var der midt i marts 2020 knap 2.900
medlemmer. Så der er et stykke vej, inden vi når det tidligere medlemstal.
>>

Roskildes ældre får glæde af lotterioverskud
Tre koncerter for byens ældre på plejehjem
Mange ældre på byens plejehjem har været til koncert de seneste dage. Det er
overskuddet fra Roskilde Ældre Motions lotteri, der skaber underholdning for
nogle af kommunens ældre borgere.
En dygtig sangtrio, Den danske
Sangskat, har givet koncerter på
plejecentrene Kastanjehaven,
Bernadottegården og Hyrdehøj.
Repertoiret er kendte slagere og
evergreens fra de sidste 50-60 år,
og der er blevet sunget og nynnet
- og endda danset på plejehjemmene.
I foråret 2022 er lotteriet tilbage
efter corona-pausen, og igen vil
overskuddet gå til opmuntring og
oplevelser for kommunens ældre på plejecentrene og til udsatte borgeres julefest.

Sundhedsdag på Hestetorvet
Sundhedsdagen afholdes den 11. september og igen i år med masser af aktiviteter for både børn og voksne. RÆM deltager som sædvanligt. Kom og vær
med!

Motionen er tilbage i hal B i Kongrescentret
Det er lykkedes! Vaccinationscentret i hal B flyttes fra den 1. september - og alle
idrætsaktiviteter er tilbage i Kongrescentret.

Generalforsamling i RÆM fredag den 17. sept. kl. 14.30
Sæt kryds i kalenderen. Indkaldelse med dagsorden udsendes meget snart.
Efter generalforsamlingen vil Bjarne Ibsen, professor og centerleder for Institut
for Idræt og Biomekanik, fortælle om "Ældres bevægelsesvaner - Lyst eller
pligt?"
Vi ønsker alle medlemmer en god sæsonstart
Med venlig hilsen
bestyrelsen

